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De vereniging heeft er een bewo-

gen zomer opzitten met het stil-

leggen van het traditionele open

clubtornooi als gevolg van enkele

coronabesmettingen.

Voorzitter Nicole Devriese roept

iedereen op om die tegenslag zo

snel mogelijk te vergeten. “Zelden

werd er bij ons meer getennist

dan de voorbije maanden”, zegt

ze. “Met ons verjongde bestuur

blijft de toekomst van KTG Hout-

land verzekerd. Vanaf nu zijn we

een 2.0 club. Dat betekent dat we

een vereniging vormen waarin ie-

dereen mee helpt zorgen voor de

werking. Een club voor en door de

leden. Voortaan zijn de bestuurs-

leden projectleiders, die samen

met enkele leden verantwoorde-

lijk zijn voor hun specifieke do-

mein. Ze vergaderen als een team

en maken nadien hun bevindin-

gen over aan de voorzitter.”

HET BESTUUR VERLATEN

Twee Torhoutenaren met een

lange staat van dienst blijven wel-

iswaar spelend lid van de club,

maar verlaten het bestuur.

Enerzijds is dat Henk Buysschaert

(45) uit de Aartrijkestraat, die 13

jaar tot het bestuur heeft behoord

en verantwoordelijk was voor de

activiteiten. En anderzijds Patrick

Bostoen (58) uit de Sint-Rembert-

laan, die ruim 24 jaar bestuurslid

is geweest. Nu was hij ondervoor-

zitter en penningmeester, maar

van 2001 tot 2010 heeft hij de club

geleid. In dat jaar werd hij als

voorzitter opgevolgd door zijn

schoonzus Nicole Devriese, intus-

sen al tien jaar aan het roer.

Het vernieuwde bestuur bestaat

naast Nicole uit secretaris Wouter

Haelewyn, ondervoorzitter Pieter

Van Eygen (projectleider bar), Jo-

han Ostyn (projectleider infra-

structuur), penningmeester Lore

D’hert (projectleider financiën in

samenwerking met Liesbeth Bee-

le en Katrien Cattrysse), Kevin

Van Colen (projectleider commu-

nicatie) en Ine Van den Abeele

(projectleider activiteiten).

“We hebben tijdens ons open tor-

nooi gewoon pech gehad door die

besmettingen”, zegt Nicole. “We

houden ons nochtans aan de co-

ronaregels. We bewaren afstand

en dragen mondmaskers waar het

moet, ontsmetten de handen, re-

gistreren de aanwezigen, enzo-

voort. Veel leden hebben zich bo-

vendien preventief laten testen

op Covid-19. Iedereen neemt echt

zijn verantwoordelijkheid op.”

Het voorbije weekend organiseer-

de de club zijn finaledagen. He-

laas zaten de weersomstandighe-

den niet mee, maar voor de rest

verliep alles naar wens.

“We hebben de Covid Event Scan

ingevuld en kregen groen licht

van het College van Burgemeester

en Schepenen”, vervolgt Nicole.

“Je merkt de gretigheid om te ten-

nissen, zelfs in deze niet-evidente

omstandigheden. Iedereen weet

maar al te goed dat sporten uit-

stekend is voor de gezondheid.”

BOUW NIEUW CLUBHUIS

Het opvallendste afscheid van het

bestuur is dat van Patrick Bos-

toen, die bijna een kwarteeuw be-

stuurslid van de club is geweest.

“Ik ben bij het bestuur gekomen

in april 1996 en kijk met een goed

gevoel op die 24 mooie jaren te-

rug”, zegt hij. “Eerst was ik jeugd-

verantwoordelijke, later volgde ik

vooral de financiën en de subsi-

diedossiers op. Begin 2001 ben ik

voorzitter geworden en dit tot het

voorjaar van 2010, toen Nicole het

heeft overgenomen. Nu was ik

ondervoorzitter en penningmees-

ter. De laatste jaren stond ik sa-

men met mijn vrouw Martine ook

in voor de catering tijdens de in-

terclubwedstrijden en het open

tornooi. Ik heb heel wat vrije tijd

in de club geïnvesteerd.”

“Ik probeer altijd principieel te

zijn en heb die consequente hou-

ding ook in onze tennisvereniging

toegepast, in het belang van de

werking uiteraard. Ik voelde het

botsen van generaties om de hoek

loeren en dus heb ik wijselijk be-

sloten om na al die jaren afstand

van het bestuur te nemen. De toe-

komst van de club blijft verzekerd

en dat is het voornaamste.”

“Twee zaken uit die lange periode

steken er voor mij bovenuit.

Vooreerst de organisatie van het

gouden jubileumfeest in 2009. En

ten tweede de bouw van het nieu-

we clubhuis, dat in 2016 geopend

werd. Dat was financieel een hele

uitdaging, maar die hebben we

tot een goed einde gebracht.”

Van links naar rechts Lore D’hert,
Johan Ostyn, de afscheidnemende
bestuursleden Patrick Bostoen en
Henk Buysschaert, Pieter Van Eygen,
voorzitter Nicole Devriese en Ine Van
den Abeele. (foto JS)

Tennisclub verzekert toekomst
met verjongde bestuursploeg

Bestuur van KTG Houtland werkt vanaf nu met projectleiders

TORHOUT Tijdens de finaledagen van vorig weekend

op het mooie domein aan De Warande heeft de Tor-

houtse tennisclub KTG Houtland zijn vernieuwde

werking voorgesteld. Twee trouwe soldaten verlaten

het bestuur: Patrick Bostoen en Henk Buysschaert.

_________

“Ik kijk met een
goed gevoel op
die 24 mooie
jaren terug”
PATRICK BOSTOEN

_________

DOOR JOHAN SABBE

BRUGGE Lucas Karambizi van de

Koninklijke Roeivereniging Brug-

ge zal ons land mee vertegen-

woordigen tijdens de European

Rowing Coastel Challenge in Ita-

lië. Het gaat om een evenement

gepromoot door de Europese

roeifederatie en opgemerkt door

de Vlaamse Roeiliga. “Dit is een

mooie beloning voor een gans

seizoen heel hard werken.” 

Lucas Karambizi zal er deelne-

men in een vier met, samen met

Dean Laureyns (KRC Gent), Savin

Rodenburg (KRS Gent), Benjamin

Louis (SRUN Liège) en Aaron An-

dries (Gentse RS) als stuurman.

De European Rowing Coastel

Challenge vindt plaats van

woensdag 21 tot en met zondag

25 oktober voor de kust van Tos-

cane, in Marina Di Castagneto in

de provincie Livorno. De Interna-

tionale Roeifederatie stelt overi-

gens voor om het coastel rowing

toe te voegen aan het sportpro-

gramma voor de Olympische Spe-

len van 2024 in Parijs. De Vlaamse

Roeiliga wil de sport daarom pro-

moten. “We zijn met een achttal

jongens en meisjes die het tijdens

de selectiedagen goed hebben ge-

daan. Als een soort van beloning

voor een jaar hard werken mogen

we daarheen, ook al omdat de in-

ternationale wedstrijden zoals de

Coupe de la Jeunesse en het EK

voor junioren werden geannu-

leerd.” 

Lucas Karambizi is 17, komt uit

Loppem en zit ondertussen in

zijn laatste jaar middelbaar in het

Sint-Lodewijkscollege in Sint-An-

dries. Hij is pas in zijn derde jaar

met roeien bezig, bij de Koninklij-

ke Roeivereniging Brugge (KRB),

onder leiding van coach Piet

Graus. “Voorheen deed ik wat aan

voetbal. Ik blonk er niet echt in

uit en ging dan voor het roeien

nadat ik bij KRB een roeikamp

had gedaan. De leuke sfeer die er

heerste was meteen een aanzet

om in die sport verder te gaan.”

ALTIJD SPEKTAKEL

Coastel Rowing is de nieuwste

roeivariant en kan zowel recrea-

tief als op wedstrijdniveau beoe-

fend worden. Het wordt gedefini-

eerd als roeien in glad roeimateri-

aal op zee, op meren, grote rivie-

ren en is immers anders dan

roeien op vlak water. Door de rui-

ge condities van wind, golven en

stroming zorgt deze sport altijd

voor spektakel. “Ik ben niet de

sterkste roeier, maar mentaal zit

het wel goed. In skiff kan ik echt

wel mijn ding doen. Op de natio-

nale trials werd ik vierde en voel-

de ik deze selectie al wat aanko-

men, maar het is nog mooier als

je dit kan realiseren. We hebben

dit soort roeien nog nooit gedaan.

Daarom reizen we een drietal da-

gen eerder naar Italië, zodat we

kunnen zien hoe het eigenlijk in

elkaar steekt. Ondertussen heb ik

online al enkele video’s bekeken.

Je moet in de boot beweeglijker

zijn. Er komt minder techniek aan

te pas, maar vooral kracht en uit-

houding. De afstand is ook langer,

met vier kilometer op zee.”

Lucas is met Astrid Van Roy van

KRNS Oostende de enige West-

Vlaamse deelnemer. Voor hun

vertrek is er dit weekend nog het

BK lange en enkele korte bootty-

pes. “Binnen de club ligt de prio-

riteit bij de Junior 8. Vorig jaar

werden wij tweede en zijn er nu

vooral op gebrand om te winnen.

We hebben er veel werk en ener-

gie in gestoken. Dit is op zaterdag.

Zondag doe ik nog mee in een

vier koppel en vier zonder.” (ACR) 

Lucas Karambizi neemt volgende week in Italië deel aan de European Rowing
Coastel Challenge. (foto ACR)

“Het is vooral kracht en
uithouding”

Lucas Karambizi naar trekt naar het European
Rowing Coastel Challenge in Italië




